
 
• Wzrost wiedzy w zakresie dobrych praktyk/rozwiązań, budujących zaangażowanie i motywację  
 wewnętrzną pracowników.

• Rozwój umiejętności w zakresie rozpoznawania poziomu dojrzałości pracowników oraz doboru  
 adekwatnego stylu przewodzenia.

• Poznanie modelu Lencioniego i  roli lidera w przezwyciężaniu konkretnych dysfunkcji zespołu.

. 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Employee Experience
Wpłyń pozytywnie na zaangażowanie w realizację celów i wyniki finansowe firmy.

Warszawa, 29-30 października 2019

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

W jaki sposób menedżerowie mogą budować dobre doświadczenia pracowników, wpływając pozytywnie na ich 
zaangażowanie w realizację celów i wyniki finansowe firmy? 

Według Aon Hewitt, firmy, które inwestują w budowanie zaangażowania osiągają: 2-krotnie wyższy wskaźnik 
wzrostu przychodów, nawet o 36% niższy wskaźnik rotacji pracowników, wyższą satysfakcję klientów i wyższą 
wartość dla udziałowców. Do zaangażowania pracowników nie wystarczą jednak tylko działania firm i Działów HR. 
Kluczowe jest to, co menedżerowie robią na co dzień. W jaki sposób rozmawiają z pracownikami? Czy wspierają ich w 
rozwoju? Czy przekazując cele, obdarzają zaufaniem i autonomią w działaniu? Czy koncentrują wokół naprawdę 
ważnych spraw i priorytetów firmy?

Dla kogo?

Menedżerowie i liderzy, którzy chcą budować zaangażowane oraz skuteczne w działaniu zespoły.

Metodyka

Każdy moduł skonstruowany jest w taki sposób, aby dostarczać konkretną wiedzę, rozwijać kluczowe umiejętności 
oraz skłaniać do refleksji i wyciągania własnych wniosków. Efektem końcowym szkolenia będzie również zbudowanie 
konkretnego planu działania, który pozwoli menedżerom zaimplementować kluczowe działania, wpływające 
pozytywnie na budowanie dobrych doświadczeń wśród pracowników. W trakcie warsztatu będzie możliwość 
uczestniczenia w:

• Dyskusjach i ćwiczeniach grupowych
• Case study
• Testach i kwestionariuszach
• Symulacji rozmowy z pracownikiem
• Eksperymencie
• Ćwiczeniach indywidualnych i w parach
• Aktywnym dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami
 
Korzyści

• Poznanie kluczowych czynników mających wpływ na jakość doświadczeń pracowników i budujących ich  
 zaangażowanie, a pozostających w sferze wpływu menedżera.
• Wzrost wiedzy w zakresie dobrych praktyk/rozwiązań, budujących zaangażowanie i motywację wewnętrzną  
 pracowników.
• Rozwój umiejętności w zakresie rozpoznawania poziomu dojrzałości pracowników oraz doboru adekwatnego  
 stylu przewodzenia.
• Poznanie modelu Lencioniego i  roli lidera w przezwyciężaniu konkretnych dysfunkcji zespołu.
• Rozwój umiejętności doboru adekwatnych narzędzi/technik menedżerskich mających wpływ na   
 zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników.
• Poznanie i przećwiczenie pomocnych w budowaniu „employee experience” – technik i narzędzi    
 komunikacji/coachingu.
• Zaplanowanie działań, prowadzących do wzrostu satysfakcji i zaangażowania pracowników.



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Dzień I

Rozpoczęcie 9:00

Blok 1/ Wprowadzenie do warsztatu

• Cele warsztatu i agenda.
• Poznanie uczestników i ich potrzeb.
• Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.

Blok 2/ Employee experience – jak budować dobre doświadczenia pracowników ?

• 12 kluczowych czynników, budujących zaangażowanie talentów, w oparciu o badanie Instytutu  
 Gallupa.
• Metafora wspinaczki – od bazy na sam szczyt – rola menedżera na każdym etapie podróży.
• Od rekrutacji do wyjścia z organizacji – kluczowe potrzeby pracowników a pokolenia na rynku  
 pracy.

W tym module przyjrzymy się dokładnie 12 czynnikom mającym największy wpływ na przyciąganie do 
firmy, zaangażowanie i retencję najlepszych pracowników. Będziemy mówić o jasnym formułowaniu 
oczekiwań, wyrażaniu uznania, wspieraniu w rozwoju czy potrzebie przynależności, wspólnie 
określając rolę menedżera na każdym z etapów „firmowej wędrówki”. Uczestnicy warsztatu będą mieli 
okazję podzielić się dobrymi praktykami, funkcjonującymi w ich firmach, a trener uzupełni je dzieląc się 
wiedzą z rynku.
 
Blok 3/ Motywacja 3:0 – na co stawiać, czego unikać?

• Dlaczego kije i marchewki nie działają w dzisiejszych czasach?
• Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej: cel, autonomia, mistrzostwo.
• Rola wynagrodzenia – omówienie w oparciu o teorię Herzberga i sprawiedliwości Adamsa.

Korzystając z wyników naukowych badań będziemy obalać paradygmat wszechobecnych kar i nagród, 
a zgłębiać zagadnienie motywacji wewnętrznej. Omawiając kluczowe składowe motywacji 3:0 
(autonomia, mistrzostwo i cel), przyjrzymy się rozwiązaniom funkcjonującym w różnych firmach na 
świecie. Poprzez udział w tym bloku, uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jaki sposób mogą wspierać 
pracowników w realizacji kluczowych dla nich potrzeb, a tym samym dostarczać im optymalnych 
doświadczeń i budować długoterminowe zaangażowanie w pracę.

Zakończenie 17:00



         PROGRAM

Dzień II

Rozpoczęcie 9:00

Blok 4/ Budowanie zaangażowania na różnych etapach rozwoju pracownika

• Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda (kompetencje i zaangażowanie).
• Elastyczność menedżera- styl przywództwa dopasowany do rozwoju pracownika.
• Delegowanie i monitorowanie a poziom dojrzałości pracownika.

W tym bloku skoncentrujemy się na Przywództwie Sytuacyjnym Blancharda. Uczestnicy warsztatu będą 
przyglądać się swoim prawdziwym zespołom, aby właściwie zdiagnozować poziom dojrzałości konkretnych 
pracowników. Będziemy uczyć się, w jaki sposób budować właściwe doświadczenia pracowników i pozytywnie 
wpływać na ich zaangażowanie poprzez elastyczne i adekwatne oddziaływanie menedżera. Uczestnicy będą 
mieli możliwość odegrania rozmowy z pracownikiem oraz uzyskania od grupy i trenera informacji zwrotnej.

Blok 5/ Employee experience i budowanie zaangażowania zespołu w sytuacji zmian

• Zespół w świecie VUCA – jak utrzymać dobre doświadczenia pracowników?
• Rola komunikacji i angażowania pracowników w przeprowadzanie zmian.
• Model Lencioniego – diagnoza zespołu i rola lidera w przezwyciężaniu dysfunkcji.

Zmienność, niepewność, niejednoznaczność i złożoność to wyznaczniki dzisiejszej rzeczywistości. W jaki sposób 
utrzymać dobre doświadczenia pracowników w tak szybkich i zmiennych czasach? W tym module przeanalizu-
jemy kluczowe zadania menedżera, związane z komunikacją i angażowaniem pracowników w przeprowadzanie 
zmian. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać model Lencioniego, zdiagnozować za pomocą kwestion-
ariusza swój zespół oraz wypracować rozwiązania, zmierzające do przezwyciężenia obecnych w zespole 
dysfunkcji.

Blok 6/ Komunikacja i coaching w pracy menedżera – przydatne modele i techniki

• Feedback i feedforward – niezwykła moc regularnej i konstruktywnej informacji zwrotnej.
• Empatyczne słuchanie – budowanie relacji poprzez uważne słuchanie uczuć i potrzeb.
• GROW – budowanie postawy zaangażowania i odpowiedzialności za rozwój/rozwiązywanie prob 
 lemów.
• Pytania otwarte, parafraza i odzwierciedlanie uczuć jako techniki pomocne w rozwiązywaniu konf 
 liktów i sytuacji trudnych w zespole.

W tym module będziemy koncentrować się na coachingowym i empatycznym podejściu do pracowników 
ponieważ sprzyjają budowaniu relacji oraz postawy zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. To, 
w jaki sposób menedżerowie rozmawiają na co dzień ze swoimi ludźmi ma ogromny wpływ na percepcję przez 
nich miejsca pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań. Uczestnicy warsztatu poznają konkretne 
techniki/modele komunikacji i będą mieli okazje je przećwiczyć, uzyskując od innych osób informację zwrotną. 

Blok 7 Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie rozwoju

• Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera
• Indywidualny Plan Rozwoju
• Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie

Uczestnicy warsztatu wychodzą z Indywidualnym Planem Rozwoju, w którym określają co chcą w najbliższym 
czasie rozwijać i w jaki sposób zamierzają to zrobić. Udzielając odpowiedzi na konkretne pytania, wskazują 
działania, które zamierzają zrealizować oraz inicjatywy/rytuały, które chcą zmienić lub wyeliminować ze swoich 
praktyk menedżerskich. 

Zakończenie 17:00
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    TRENER

Anna Dołęgowska - Kowalska
Konsultant HR, trener, psycholog, asesor i coach. Od 13 lat wspiera firmy w rozwoju 
poprzez projektowanie i implementowanie rozwiązań z zakresu kultury 
organizacyjnej, zarządzania wynikami, szkoleń i rozwoju oraz towarzyszenie 
menedżerom w rozwoju zawodowym i osobistym. 

Buduje programy i narzędzia rozwojowe dla menedżerów oraz prowadzi szkolenia, 
skoncentrowane wokół: budowania zaangażowania pracowników, motywacji 3:0, 
coachingu, empatycznej komunikacji, wspierania w rozwoju, zarządzania zmianą, 
sytuacyjnego przywództwa Blancharda, prowadzenia rozmów oceniających, 
rozwojowych i wyrażania uznania, przekazywania informacji zwrotnej i asertywnej 
komunikacji, wellbeing. 

Pracuje często z menedżerami (niższego, średniego i wyższego szczebla) 1:1 w 
trakcie sesji feedbackowo-rozwojowych i coachingowych. Wspiera firmy z różnych 
branż i wielkości (od 8 osobowych do 10.000). W ING wspólnie z zespołem 
projektowym stworzyła kompetencję „budowanie zaangażowania”, a następnie 
wprowadziła rozwiązania, które umożliwiły jej ocenę i rozwój.

 Od początku kariery zawodowej buduje pozytywne doświadczenia kandydatów i 
pracowników, wiedząc, że przekładają się one na satysfakcję z wykonywanej pracy 
oraz na zaangażowanie i efektywność działania. 

Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania ludźmi w firmie (ALK), 
szkołę trenerską (INTRA) oraz liczne szkolenia i certyfikacje z metod 
diagnostycznych, stosowanych w biznesie. Jako trener i coach wierzy w 
nieograniczony potencjał ludzi, z którymi się spotyka oraz łączy pracę na postawach 
z ćwiczeniem konkretnych umiejętności. W wolnym czasie ćwiczy astangę, słucha 
muzyki i podróżuje.

 


